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 ค าน า 
 

 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด าเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล         
ในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 -
2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง 
ประกอบด้วย 1) สร้างจิตส านึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 

 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยสาระส าคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทน า 
น าเสนอข้อมูลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 บทวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ITA) ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน ส่วนที่ 3 แสดง
รายละเอียดทิศทางการด าเนินงานและผลการด าเนินงาน การติดตามประเมินผล ความเชื่อมโยงของการจัดท าแผน 
และข้อมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และงบประมาณ ส่วนที่ 4 ผลการด าเนินงานกิจกรรมโครงการตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ส่วนที่ 5 ทิศทางการพัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2561 จนส าเร็จ 
 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1   
            พฤศจกิายน 2561 
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สารบัญ 

 ค าน า            ก 
 สารบัญ            ข 
 ส่วนที่ 1 บทน า           
  ความเป็นมา          1 
  ข้อมูลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1    2 
    - อ านาจหน้าที่          2 
    - โครงสร้างการบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1  3 
    - พ้ืนที่เขตบริการ         3 
    - ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      4 
    - ข้อมูลจ านวนสถานศึกษา นักเรียน ครู และห้องเรียน     4 
  การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน    5 
     ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) 
     ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
  แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต    7 
 ส่วนที่ 2 ทิศทางการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต   
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์        8 
  ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์         8 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต      8 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก     10 
 ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   
  การด าเนินกิจกรรมโครงการ         
  1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อ ประกาศเจตนารมณ์/ก าหนดนโยบายคุณธรรมและ 12 
     ความโปร่งใสในการด าเนินงาน และ สร้างสื่อ ประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรรค์เพ่ือให้เข้าถึง 
     ได้ง่ายน่าสนใจ และกระตุ้นให้ประชาชนรู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านการทุจริต 
  2. กิจกรรมการเสวนา “สร้างเขตสุจริต สร้างชีวิตที่พอเพียง” และกิจกรรมประชุม  15 
     เชิงปฏิบัติการ “การกระท าที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน” 
  3. กิจกรรมท าความดี เพ่ือสังคม (เน้นการช่วยเหลือแบ่งปัน การต่อต้านทุจริตในองค์การ) 16 
  4. กิจกรรมการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส และ  19 
     เตรียมความพร้อมการตอบแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ประจ าปี 2561 
  5. การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ สพท.ประจ าปี 2561  22 
 ส่วนที่ 5 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  23 
 ภาคผนวก 
  ค าสั่งคณะกรรมการด าเนินการก ากับ ติดตาม การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน  25 
  และปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2561
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ส่วนที่ 1  

บทน า 

ความเป็นมา 
คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero 
Tolerance and Clean Thailand)” ก าหนดพันธกิจหลักเพ่ือสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับ       
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มี
มาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ยกระดับเจตจ านงทาง
การเมือง ในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไก
และกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ เพ่ือให้เป็น
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากท้ังภายในและต่างประเทศ  

ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ ส านักงาน ป.ป.ท. ได้ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้  
ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้
ค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) จึงน ามาสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือเป็น   
กรอบทิศทาง ในด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายส าคัญ     
อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง  
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ข้อมูลของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

อ านาจหน้าที่ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และมาตรา 37 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1. วิเคราะห์นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และน าไปจัดท า
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ให้เหมาะสมกับปัญหาความ
ต้องการ และแนวทางการพัฒนาของจังหวัด สู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษา 

2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบรวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษา  
4. ก ากับ ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และ

รวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5. ด าเนินการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
6. พิจารณาแบ่งส่วนราชการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ก าหนด       

ในกฎกระทรวง 
7. พัฒนางานวิชาการ  จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
8. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การจัดและพัฒนา

การศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
9. ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง

บุคคล องค์กร – ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบ
หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 10. ประสานการปฏิบัติงานราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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โครงสร้างการบริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พื้นที่เขตบริการ จ านวน 4 อ าเภอ สถานศึกษา 88 แห่ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

   

 

   

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

 

คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและ

นิเทศการศึกษา 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 

กลุ่มอ านวยการ 

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

กลุ่มนโยบายและแผน 

 

กลุ่มส่งเสริม                    
การจัดการศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการศึกษา 

กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย ์

 

หน่วยตรวจสอบภายใน/กลุ่มงานวินัยและนิติการ 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

อ าเภอเมืองเชียงใหม ่

อ าเภอดอยสะเกด็ 

อ าเภอสันก าแพง อ าเภอแม่ออน 
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ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ปีงบประมาณ 2561 
 

ที ่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน
(คน) 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
3 

ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
1.1 ผู้อ านวยการ 
1.2 รองผู้อ านวยการ 
1.3 กลุ่มอ านวยการ 
1.4 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
1.5 กลุ่มนโยบายและแผน 
1.6 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
1.7 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
1.8 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
1.9 หน่วยตรวจสอบภายใน 
ลูกจ้างประจ า 
ลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานราชการ 

 
1 
3 
8 
9 
6 
6 
5 
15 
3 
4 
12 

 
รวมทั้งสิ้น 72 

 

ข้อมูลจ านวนสถานศึกษา นักเรียน ครู และห้องเรียน                                                                 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ปีการศึกษา 2561 
 

ที ่ อ าเภอ 
จ านวน

สถานศึกษา 
จ านวนนักเรียน(คน) จ านวนครู(คน) 

จ านวนห้องเรียน
(ห้อง) 

1 เมืองเชียงใหม่ 31 10,790 537 407 
2 ดอยสะเก็ด 26 4,170 259 259 
3 สันก าแพง 22 4,444 219 219 
4 แม่ออน 9 1,280 75 75 

รวมทั้งสิ้น 88 20,684 1,128 960 
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การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment – ITA) ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

  ส านักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไก  
ในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: 
ITA) โดยส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้พัฒนานวัตกรรมเครื่องมือการประเมินมาใช้ประเมินส านักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้เริ่มด าเนินการ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตามล าดับ  
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐ 
ในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน มีการประเมิน 
“ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” ในหน่วยงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่สะท้อนได้จากการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

 กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA)  
 กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ แบ่งออกเป็น 5 ดัชนี ดังนี้ 
 1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) 
 2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) 
 3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free Index)  
 4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index)  
 5) ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index)  

  เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity 
and Transparency Assessment: ITA)  
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ  มี 3 เครื่องมือ ได้แก่ 
 1) แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (แบบส ารวจ Evidence – Based)  
 2) แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบส ารวจ Internal)  
   3) แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบส ารวจ External) 
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คะแนนภาพรวมของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ปี 2558 - 2560 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:  ITA)  ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ พ .ศ. 2558 – 
2560 แสดงดังนี้ 

หน่วยงาน 
ผลคะแนน ITA  

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 67.66 76.52 84.12 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  67.66 76.52 84.12 

 คะแนนรายดัชนีของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2559 – 2560 

 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ของกระทรวงศึกษาธิการ รายดัชนีเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
- 2560 แสดงรายละเอียดดังนี้ 

หน่วยงาน 

คะแนน ITA 
ภาพรวม 

ดัชนีที่ 1 ดัชนีที่ 2 ดัชนีที่ 3 ดัชนีที่ 4 ดัชนีที่ 5 

ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1 

76.5
2 

84.1
2 

64.6
5 

72.3
9 

59.2
7 

90.9
6 

95.1
8 

94.3
4 

85.5
1 

75.83 80.1
0 

89.0
9 

 จากการเปรียบเทียบข้อมูลคะแนนรายดัชนีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 พบว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้คะแนน
การประเมินในดัชนีที่ 1 และดัชนีที่ 4 ซึ่งประกอบด้วยประเด็นด้านความโปร่งใส และด้านวัฒนธรรมคุณธรรมองค์กร 
ต่ ากว่าร้อยละ 80 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีจุดบกพร่องใน
เรื่องการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต  ซ่ึงต้องด าเนินการเพ่ือปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 
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แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีแนวทางและข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 1. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เก่ียวข้อง 
 2. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
เชียงใหม่ เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยใช้กรอบแนวทางตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  
 3. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ 
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ส่วนที่ 2 

ทิศทางการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

วิสัยทัศน์ : สร้างสังคมสุจริต ต่อต้านสังคมทุจริตทุกรูปแบบ 

พันธกิจ :   
 1. สร้างวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาและสร้างค่านิยมการต่อต้านทุจริตในองค์กร 
 2. เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรให้โปร่งใส สุจริต ลดขั้นตอนการท างาน เกิดประโยชน์ต่อ
ผู้รับบริการ  
 3. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต 

เป้าประสงค์ :  
 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกคน ให้ยึดมั่นความสุจริต
และต่อต้านความทุจริต โดยมีผลการประเมินเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต สูงกว่าร้อยละ 90  

ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 1. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
 2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
ไมน่้อยกว่าร้อยละ 90 (เชิงปริมาณ) 
 3. ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต     
มีค่านิยมร่วมในการต่อต้านการทุจริต มีจิตส านึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมได้  

ยุทธศาสตร์ที ่1 : สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคม   

ให้เกิดภาวะที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยเริ่มตั้งแต่การป้องกันและการสร้างสังคมด้วยกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม  
ในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต 
เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี       
ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและ
ต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบการด าเนินการจะก าหนดกลยุทธ์แนวทาง การด าเนินการตามกลยุทธ์และตัวชี้วัด
ความส าเร็จเพ่ือให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น าไปก าหนดเป็นแผนงานโครงการของส่วนราชการ
ต่อไป 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 

บุคลากรทุกระดับมี
จิตส านึกและ
พฤติกรรมที่สามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน ์
ส่วนตัวและผล 
ประโยชน์ส่วนรวม 
ประพฤติตนเป็น
พลเมืองดี มี  
คุณธรรม จริยธรรม 
สู่การเป็นบุคคล
ต้นแบบ 

1. การประกาศ
เจตนารมณ์
บริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต 
และก าหนดนโยบาย
คุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการ
ด่าเนินงาน 

1. การประกาศ
เจตนารมณ์/ก าหนด
นโยบาย 
- การประกาศเจตจ านง
การบริหารงานด้วย 
ความซื่อสัตย์สุจริต 
- การประกาศนโยบาย
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 
 

1. ร้อยละของความ 
ส าเร็จในการปฏิบัติงาน
ตามแนวทางปฏิบัติ 

20,000 

2. สร้างจิตส านึกท่ีตัว
บุคคลให้ตระหนักรู้
ถึงปัญหาและ
ผลกระทบ 
ของการทุจริต ให้
ด ารงตนอย่างมี 
ศักดิ์ศรีและมี
เกียรติภูมิ 

2. ปลูกฝังและสร้าง
จิตส านึกและค่านิยม 
การต่อต้านและไม่ทนต่อ
การทุจริต 
- จัดเสวนา "เขตสุจริต 
ไม่คิดคอร์รัปชัน" 

2. ร้อยละของจ านวน
บุคลากรผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความ
ตระหนักรู้ และได้รับ 
การปลูกฝังให้มีทัศนคติ
และค่านิยมที่ไม่ยอมรับ
การทุจริต 

100,000 

3. ปรับฐานความคิด
บุคลากรให้สามารถ 
แยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตัว 
และผลประโยชน์
ส่วนรวมในการ 
ด าเนินงาน 

3. ปรับฐานความคิด
บุคลากรให้สามารถแยก
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน ์
ส่วนรวม 
- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ "การกระท า
ที่ถือเป็นเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน" 

3. ร้อยละของจ านวน
บุคลากรเป้าหมายมี
ความตระหนัก 
และปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามแนวทาง
เรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

300,000 

4. ส่งเสริมการสร้าง
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 

4. ส่งเสริมกิจกรรมท า
ความดี เพื่อสาธารณะ 
แบ่งปัน ลดความเห็นแก่
ตัว โดยยึดหลักพอเพียง 
มีวินัย สุจริต จิต
สาธารณะ 
 

4. ร้อยละของจ านวน 
บุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรมและจริยธรรม
และสามารถน าความรู้ 
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ 

30,000 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี      
ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น   
โดยอาศัยทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
1.ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
มีผลการประเมิน 
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมาย หรือ
สูงกว่าเป้าหมาย 
เพ่ือผลักดันให้ดัชนี
ภาพลักษณ์คอร์รัป
ชัน 
(CPI) ของประเทศ
ไทยเพ่ิมสูงขึ้น 

1. พัฒนาและยกระดับ
การท างาน 
ให้สอดคล้องกับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ 
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) 

1. พัฒนาเกณฑ์
มาตรฐานการประเมิน
ด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 
- การเข้ารับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
การด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (ITA) 
- การประชุมเตรียม
ความพร้อมการตอบ
แบบส ารวจหลักฐาน
เชิงประจักษ์ 
ประจ าปี 2561 
- การประชุมชี้แจงให้
ปฏิบัติตามแนวทางการ 
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ 

1. ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (ITA) 

 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 
 
 

2. ขับเคลื่อนนโยบาย
และยุทธศาสตร์ด้าน
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 
สู่การปฏิบัติ 
 
 
 

2. การจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกัน 
และปราบปรามการ
ทุจริตของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปี 2561 

2. หน่วยงานมี
แผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต ประจ าปี 2561 

5,000 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 

2. เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี 
ในองค์กรและ
สาธารณชนให้เกิด
ความเชื่อมั่นใน
กระบวนการท่างาน 
ด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการ
ทุจริต 

3. สร้างการรับรู้
เกี่ยวกับบทบาท 
หน้าที่ และการ
ด าเนินงาน ในด้าน 
การส่งเสริมจริยธรรม 
และต่อต้านการทุจริต 

3. สร้างสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 
แนวสร้างสรรค์ 
เพ่ือให้เข้าถึงได้ง่าย 
น่าสนใจ และกระตุ้นให้ 
ประชาชนรู้สึกร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในการต่อต้าน 
การทุจริต 
 

3. จ านวนรูปแบบ 
การประชาสัมพันธ์ 
ในด้านการต่อต้านการ 
ทุจริต เพ่ือสร้างการ
รับรู้ 100,000 

4. พัฒนารูปแบบ 
วิธีการ เนื้อหา สาระ 
และช่องทางให้
เหมาะสม สอดคล้อง
กับความต้องการของ 
กลุ่มเป้าหมายทุก
ระดับ 

4. การจัดท าและ
ด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ 
ประชาสัมพันธ์โดยการ 
มีส่วนร่วมของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้เสีย  
- จัดท าโปรแกรม ITA 
online 
- ติดตามและ
ประเมินผล ความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 
 
 

4. ร้อยละของความ 
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
ต่อระบบบริหารจัดการ 
งานสื่อสารเพื่อต่อต้าน 
การทุจริต (ช่องทาง/ 
การน าเสนอข้อมูล) 

 
 
 
 
 
 
 

50,000 
 

20,000 
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ส่วนที่ 3 

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดย
มีโครงการ/กิจกรรม ตาม ยุทธศาสตร์ ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกัน
การทุจริตเชิงรุก ดังนี้ 

1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อ ประกาศเจตนารมณ์/ก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
   ด าเนินงาน และ สร้างสื่อ ประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรรค์ เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย น่าสนใจ และกระตุ้นให้ 
   ประชาชนรู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านการทุจริต 

มีโครงการ 2 โครงการ ดังนี้ 
 1.1 โครงการการประกาศเจตจ านงสุจริต และก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 
 1.2 โครงการการประกาศเจตจ านงสุจริตต่อสาธารณชน 

 วัตถุประสงค์ 
    เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับรับทราบเจตนารมณ์และนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

 เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ บุคลากรในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ทุกคน 
    เชิงคุณภาพ บุคลากรที่เข้ากิจกรรมรับทราบเจตนารมณ์และนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 

 ผลการด าเนินงาน 
    จัดกิจกรรมประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานของ ผอ.ชม.1 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2561            
ณ ลานหน้าเสาธงศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี 
    1. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชน หลายช่องทางอาทิเช่น สถานีโทรทัศน์ NBT,วิทยุ,หนังสือพิมพ์ 
และ Facebook 
    2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบแนวนโยบายการบริหารงานสุจริต ชัดเจนตรวจสอบได้ 
    3. คนส่วนใหญ่ เข้าใจความหมาย ของประกาศเจตจ านงสุจริต เพราะมี 4 ภาษา (ไทย อังกฤษ จีน 
ล้านนา) 
    4. ได้บ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือสาธารณะ โดยกิจกรรมจิตอาสา “กิจกรรมจัดเก็บขยะ”  โดยกลุ่ม CHANGE  
FOR  THE  BEST GROUP 

 งบประมาณในการด าเนินงาน 9,000 บาท 
     
 แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
  จัดกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ 
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ภาพถ่ายการด าเนินกิจกรรมโครงการ 

 กิจกรรมประกาศเจตจ านงสุจริต 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 กิจกรรมจัดเก็บขยะ 
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กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชน 
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2. กิจกรรมการเสวนา “สร้างเขตสุจริต สร้างชีวิตที่พอเพียง” และ กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การกระท า 
   ที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน” 

มีโครงการส าคัญ ดังนี้ 
โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เขตสุจริตไม่คิดคอร์รัปชั่น” 

 วัตถุประสงค์ 
    ปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมในการด าเนินงาน 

 เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ บุคลากรในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ทุกคน 
    เชิงคุณภาพ บุคลากรที่เข้าร่วมประชุมมีความตระหนักและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแนวทางเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

 ผลการด าเนินงาน 
   จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 15 พ.ค. 2561 ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1 บุคลากร     
ในสังกัดเข้าร่วมประชุม จ านวน 70 คน โดยได้รับความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และ
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จากส านักงาน ป.ป.ช.ประจ าจังหวัดเชียงใหม่ และกิจกรรมละลายพฤติกรรม      
เขตสุจริตไม่คิดคอร์รัปชั่น จากสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ 

 งบประมาณในการด าเนินงาน 20,000 บาท 

 แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
    จัดกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ 

ภาพถ่ายการด าเนินกิจกรรมโครงการ 
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3. กิจกรรมท าความดี เพื่อสังคม(เน้นการช่วยเหลือแบ่งปัน การต่อต้านทุจริตในองค์การ) 

มีกิจกรรม 3 กิจกรรม ส าคัญดังนี้ 
 3.1 กิจกรรมการรวมกลุ่มบุคลากรในหน่วยงานเพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองและหน่วยงานในทางที่ดีขึ้น
(CHANGE  FOR  THE  BEST  GROUP) 

 วัตถุประสงค์ 
    บุคลากรใน สพท. ได้ร่วมกิจกรรมท าความดี เพ่ือสาธารณะ แบ่งปันและลดความเห็นแก่ตัว โดยยึดหลัก
พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ 

 ผลการด าเนินงาน 
    ในวันที่ 1 มกราคม -30 กันยายน 2561 ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 มีคนเข้าร่วมทั้งหมด 70 คน  โดย
เปลี่ยนแปลงตนเองในทางที่ดีข้ึน เช่น 
    1.  การแต่งกาย 
    2.  การลงเวลามาปฏิบัติราชการ 
    3.  เวลาการเข้าร่วมประชุม 
    4. การเข้าร่วมงานพิธี 
    5. การเสนองานให้ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 
    6. ให้บริการโดย “ซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง รวดเร็ว เต็มใจบริการ” 
เปลี่ยนแปลงหน่วยงานให้ดีขึ้น เช่น 
    1. การปรับภูมิทัศน์ของเขตฯ 
    2. การปรับหน้าเว็บไซต์ และเนื้อหาในการน าเสนอ ฯลฯ ให้เอ้ือต่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยม
สุจริตเน้นความซื่อสัตย์สุจริต ต่อต้านการทุจริตทุกรูการจัดสถานที่ท่ีท างาน 
    3. การจัดสถานที่ท างานของแต่ละกลุ่ม (5ส) 

 งบประมาณในการด าเนินงาน 30,000 บาท 

ภาพถ่ายการด าเนินกิจกรรมโครงการ 
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 3.2 กิจกรรมปลูกป่าและบวชป่า 

 วัตถุประสงค์ 

 บุคลากรใน สพท. ได้ร่วมกิจกรรมท าความดี เพ่ือสาธารณะ แบ่งปันและลดความเห็นแก่ตัว โดยยึดหลัก
พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ 

 ผลการด าเนินการ 

 วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ โครงการพัฒนาพ้ืนที่ป่าขุนแม่กวง อันเนื่องมาจากพระราชด าริหมู่ บ้านป่าสักงาม 
อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีคนเข้าร่วมทั้งหมด 100 คน โดยที่ 
 1. เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561  
 2. เพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมเขตสุจริต)    
 3. เพ่ือสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ และสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
กับชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    

 งบประมาณในการด าเนินงาน 40,000 บาท 

ภาพถ่ายการด าเนินกิจกรรมโครงการ 
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 3.3 กิจกรรมจิตอาสาขับเคลื่อนโดยกลุ่มย่อย (กลุ่มนโยบายและแผน) 

 วัตถุประสงค์ 
    บุคลากรใน สพท. ได้ร่วมกิจกรรมท าความดี เพ่ือสาธารณะ แบ่งปันและลดความเห็นแก่ตัว โดยยึดหลัก
พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ 

 ผลการด าเนินงาน  
    28 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านปางน้ าถุ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีคนเข้าร่วม 40 คน  
โดยที่โรงเรียนมีความพึงพอใจกับกิจกรรมจิตอาสาที่ทางเขตพ้ืนที่การศึกษาร่วมกันพัฒนาโรงเรียน 

 งบประมาณในการด าเนินงาน 5,000 บาท 

ภาพถ่ายการด าเนินกิจกรรมโครงการ 
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4. กิจกรรมการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส และเตรียมความพร้อมการตอบแบบ
ส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ประจ าปี 2561 

มีกิจกรรม 3 กิจกรรม ส าคัญ ดังนี้ 
 4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการรับการประเมิน ITA Online และขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษา 
เป็น “เขตสุจริต” จ านวน 4 ครั้ง 

 วัตถุประสงค์ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมาย 

 ผลการด าเนินงาน 
    วันที่ 19 เมษายน 2561 , 30 เมษายน 2561 , 15  พฤษภาคม 2561 , 31  พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง
ประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1 มีคนเข้าร่วม 30 คน โดย ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าที่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ทุกคน เตรียมรับการประเมิน ITA Online 
และร่วมกันขับเคลื่อนเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต อย่างเป็นระบบ 

 งบประมาณในการด าเนินงาน 18,000 บาท 

ภาพถ่ายการด าเนินกิจกรรมโครงการ 
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 4.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมรับการประเมิน IIT และ EIT ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายในและ
ภายนอกเขตพื้นที ่

 วัตถุประสงค์ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมาย 

 ผลการด าเนินงาน 
 วันที่ 5 – 6 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 มีคนเข้าร่วม 100 คน โดย    
 1. ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ และรับทราบภารงาน
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาภายใต้การขับเคลื่อนเขตสุจริต  
 2. ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายในเขตและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถประเมิน IIT และ EIT เขตพ้ืนที่
การศึกษาได้อย่างถูกต้องและทันเวลา 

 งบประมาณในการด าเนินงาน 30,000 บาท 

ภาพถ่ายการด าเนินกิจกรรมโครงการ 
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 4.3 รับการประเมิน ITA Online 

 วัตถุประสงค์ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมาย 

 ผลการด าเนินงาน 
    วันที่ 25-27 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1 มีคนเข้าร่วม 30 คน โดยที่ส่ง
แบบส ารวจเชิงประจักษ์ EBIT  (EB1-EB12) ในระบบออนไลน์ ได้อย่างถูกต้องและทันเวลา 

 งบประมาณในการด าเนินงาน 30,000 บาท 

ภาพถ่ายการด าเนินกิจกรรมโครงการ 
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5. การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ สพท.ประจ าปี 2561 

 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 วัตถุประสงค์ 
    เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสู่การ
ปฏิบัติ 

 ผลการด าเนินงาน 
 วันที่   2-3 มีนาคม 2561  ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1 มีคนเข้าร่วม 60 คน โดยที่ 
 1. ได้รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2. ได้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2561   
 3. ส่งผลให้เขตพ้ืนที่ฯ ก าหนดมาตรการ กลไก และวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และก ากับ
ติดตามมาตรการ กลไก หรือก ากับติดตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 งบประมาณในการด าเนินงาน 18,000 บาท 

ภาพถ่ายการด าเนินกิจกรรมโครงการ 
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ส่วนที่ 5  

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 การขับเคลื่อนเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นเขตสุจริตในปีนี้  ทีมบริหารเขตพ้ืนที่ให้ความส าคัญและให้ความ
ร่วมมือขับเคลื่อนอย่างเต็มก าลังความสามารถ การขับเคลื่อนน าโดย นายเดช ศิรินาม ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  และรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้ง 3 ท่าน โดยเฉพาะนายอวยชัย 
ศรีตระกูล ที่ เป็นหัวหน้าคณะในการขับเคลื่อนในครั้งนี้  ผนวกกับบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าที่ทุกคน             
เห็นความส าคัญ มีความตระหนัก ตั้งใจส่งเอกสาร หลักฐานและรับการประเมิน ITA Online ทั้ง 3 ด้าน (IIT,  EIT, 
EBIT) ซึ่งส่งผลให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( ITA Online) ในปีนี้ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้คะแนน 94.02 เป็นล าดับที่ 7 ของประเทศ (พัฒนาจาก
ปีงบประมาณ 2560 ซึ่งได้คะแนน 84.12 ล าดับที่ 130)  จากการประเมิน ITA Online ทั้ง 3 ด้าน (IIT,  EIT, EBIT) 
พบว่าประเด็นการประเมินที่ได้คะแนนไม่ถึงร้อยละ 90 ซึ่งต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป ดังนี้ 
           ด้านความโปร่งใส :  การมีส่วนร่วม (89.09),  การจัดซื้อจัดจ้าง (87.50) 
           ด้านความพร้อมรับผิด :  การปฏิบัติงานตามหน้าที่ (82.12), การจัดการเรื่องร้องเรียน (81.09) 
           ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  :  แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (82.20) 

ภาพรับรางวัล 
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ภาคผนวก 
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